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Rabobank clubkascampagne
In 2011 is de tweede editie van de Rabobank 
Clubkas Campagne. Dit jaar deed het Polder-
huis voor het eerst mee. Er is flink goed op ons 
gestemd en we kregen uiteindelijk € 1.167,00 
uitgekeerd. Daar zijn we enorm blij mee. Het 
geld wordt gereserveerd voor een project in 
november 2011: het overeind zetten van de 
boegspriet van de City of Benares vanwege de 
100ste verjaardag van de stranding. Hieronder 
leest u er meer over.

Roest of monument?
Er gaat wat gebeuren met de bonk roest in de 
tuin van het Polderhuis. De Wasschappelse 
Heiploeg gaat er mee aan de slag. 

De ligging van Westkapelle op de kop van 
Walcheren was berucht vanwege de vele 
scheepsstrandingen door de eeuwen heen. Bij 
noordwester stormen bliezen de schepen let-
terlijk op de kust. Cor Heijkoop heeft de vele 
scheepsstrandingen opgetekend in zijn boek 
“D’n Wasschappelsen Engel”. 
Op 1 oktober 2011 is het 100 jaar geleden dat 
de driemaster City of Benares bij slecht weer is 
gestrand op de glooiing nabij het ijzeren toren-
tje in Westkapelle. De City of Benares was ge-
bouwd in het jaar 1882 in Engeland voor een 
Finse reder. Van 1900 tot 1911 voer zij onder 
Engelse vlag. Er waren twintig opvarenden aan 
boord toen het schip strandde. Negen daarvan 
verdronken in de onstuimige zee. Elf werden 
door bewoners uit Westkapelle gered, doordat 
zij een menselijke ketting vormden. 

Deze scheepsstranding is 
de aanleiding geweest voor 
de oprichting van een red-
dingsstation in Westkapelle. 
November 2011 bestaat de 
KNRM Westkapelle 100 jaar. 
Een moment waarbij nadruk-
kelijk zal worden stil gestaan 
in de vorm van festiviteiten en exposities. 
Na gesprekken met de KNRM en het Polder-
huis heeft de Wasschappelse Heiploeg, na de 
gerealiseerde brug in de Polderhuistuin, een 

Het Polderhuis is tot en met  
dinsdag 1 november weer elke dag 

open van 10.00-17.00u.

( 0118 570700 
email info@polderhuiswestkapelle.nl
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Zin in een lekker bakje koffie???

---GRATIS BOLUS---

bij bestelling van een kopje koffie of thee tegen  
inlevering van deze bon. Maximaal 2 personen per bon. 
Geldig tot 31 augustus 
2011, niet geldig op 
zon- en feestdagen.

H O O F D S P O N S O R
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volgend karwei naar zich toegetrokken. De 
aanwezige boegspriet van de City of Benares 
die nu in de tuin ligt, wil men overeind zetten 
en op een sokkel plaatsen. Scheepstrandin-
gen, verdronken zeelieden, en redders kunnen 
zo worden verenigd in een monument. Een 
monument dat naadloos past bij een dorp 
dat bekend staat om zijn strijd tegen de zee. 
Logisch dat we dan ook zelf de handen uit de 
mouwen steken om dit te realiseren. Momen-
teel worden de plannen nader uitgewerkt. 
Maar dit plan kost geld, en dat komen we 
tekort. De Heiploeg heeft becijferd dat er 
ongeveer € 3.000, - nodig is, waarvan het 
Polderhuis museum via de Clubkas inmiddels 
€ 1.100, - heeft toegezegd. Voor het ontbre-
kende deel zoeken we financiers. Dit doen we 
in de vorm van uitgifte van aandelen van  
€ 25, - en € 100, -. De aandeelhouders geven 
we een naamsvermelding op het monument 
(denk daarbij aan de vermeldingen bij de 
brug). We zullen bij die vermeldingen onder-
scheid maken tussen personen en bedrijven. 
Personen die geen naamsvermeldingen wen-
sen, maar het initiatief wel financieel willen 
ondersteunen zijn altijd welkom. U doet toch 
zeker ook mee?
Meer informatie over het jubileum van de 
KNRM leest u op pagina 9. Om aandeelhouder 
te worden kunt u de bon op de achterpagina 
invullen.

Vrijwillige ambtenaren….
Op 18 en 19 maart was het het Nationale 
Vrijwilligersweekend van Doen.nl
In heel Nederland konden culturele organisa-
ties en vrijetijdsverenigingen zich aanmelden 
voor klussen die door ondernemers, ambtena-
ren of andere groepen mensen gedaan zou-
den worden. In het kader van deze actie zijn 
medewerkers van de gemeente Veere en van 
het Waterschap samen met vrijwilligers van 
het Polderhuis in de weer geweest. Het terrein 
naast het Polderhuis is enorm opgeknapt door 
bestrating, een stoep en een schelpenzone. De 
poten van de terrastafeltjes van het Polderhuis 
hebben allemaal een lik verf gekregen. 
Het eindresultaat is heel netjes, leuk en uitno-
digend. Iedereen van harte bedankt!!!!

Vrijwilligers Award 2011
Een tweede geldprijs werd ontvangen van 
de gemeente Veere vanwege de Vrijwilligers 
Award 2011. Ada van Hoof kreeg voor haar 
inzet voor het Polderhuis en de gemeenschap 
de Award uitgereikt. Onderdeel van de prijs is 
een geldbedrag van € 750,00 waarvoor zij een 

bestemming moest geven voor het Polderhuis. 
Ada heeft er voor gekozen om met dit geld de 
ontmoetingsruimte en het terras gezellig aan te 
kleden met planten, bloemen en terrasplanten-
bakken (prachtig werk van Jan en Ko, bedankt 
mannen!). 

Er zijn ook twee mooie rode vaandels gemaakt 
voor bij de ingang. Wat er ook kwam is een 
afscheidingsgordijn voor het kantoor, inspira-
tiestickers op het terras en meeneemplatte-
gronden voor in het museum. Het zijn uitga-
ven die meestal sluitposten zijn waar nu extra 
aandacht aan gegeven kon worden. 
De ontmoetingsruimte en het terras zijn bo-
vendien de plaatsen waar iedereen kan komen 
zonder entree te betalen. Zo heeft de gemeen-
schap er dus ook weer iets aan, gezelligheid bij 
de koffie….

De vaandels zijn overigens gemaakt door Me-
rijn Kulker van MkCovers. Vakkundig en snel.
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Sacheus Dekker
Sinds 6 mei is het Polderhuis een bewoner 
rijker in de vorm van een karakterpop van de 
oud-dijkwerker Sacheus Dekker, met de il-
lustere bijnaam Krap (1862-1945). De klein-
dochters Tannetje en Corrie Dekker onthulden 
de pop Sacheus onder het wakend oog van 
oud-collega’s en andere belangstellenden.

De karakterpop is gekocht van gemeenschaps-
geld, opgebracht tijdens de Senior Kamer-
veiling op 27 februari 2010 in Westkapelle 
Herrijst. Op die dag werden er allerlei activi-
teiten aangeboden met het doel om geld in te 
zamelen voor de verenigingen die in de orga-
nisatie zaten. Ten behoeve van het Polderhuis 
waren er twee veilingen waarin zowel objecten 
als diensten werden geveild. Het totale bedrag 
van de veiling was ruim vijfduizend euro, de 
kosten van Sacheus. Hij is nu te bewonderen 
voor het grote publiek. 

Stichting VerBEELDing Charley Toorop
Stand van zaken
Schilderes Charley kwam in de periode 1924 
tot 1940 regelmatig naar Westkapelle. Na de 
oorlog kwam ze nog wel regelmatig terug, 
maar alles was anders geworden. Ter herinne-
ring aan haar relatie met Westkapelle is Stich-
ting VerBEELDing Charley Toorop van plan 
een beeld te realiseren. Zoals het er nu naar 
uitziet gaat dat beeld er komen. Ruim de helft 
van de projectbegroting is reeds gedoneerd of 
toegezegd. Dat betekent niet dat we er al zijn, 
maar na zes maanden van werven is dat een 
zeer bemoedigend resultaat. Alle gevers heel 
hartelijk dank.

Selectiecommissie
Een selectiecommissie gaat zich binnenkort 
bezig houden met de selectie van kunstenaars 
en de uitvoering van het te maken beeld. 

Fotograaf Jan de Jonge

Fotograaf Jan de 

Jonge
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Nieuwe expositie 
BERLIN met schilderijen en tekeningen van 
Rob Meijer
van 16 juli t/m 18 september

Rob Meijer, de vader van de vormgeefster van 
ons museum Ingrid Meijer, exposeerde deze 
winter schilderijen die te maken hadden met 
de dood van zijn dochter Ingrid.
Vanaf 16 juli exposeert hij werk dat te maken 
heeft met zijn eigen bewogen leven.

Van Hier naar Daar
Reizen van Walcheren naar Berlijn en van 
Berlijn naar Walcheren, werken hier en werken 
daar. Beide plaatsen spelen een belangrijke rol 
in het leven van Rob Meijer. Op Walcheren 
vond hij rust en stabiliteit in zijn turbulente 
leven, Berlijn is de stad waar zijn kunstenaar-
schap vorm heeft gekregen, zowel wat betreft 
de muziek, het schrijven van teksten, als de 
beeldende kunst. In 1967 vertrekt hij voor 
het eerst naar Berlijn, op zoek naar zijn vader, 
die hij nooit zou vinden. Hij woonde jaren in 
Kreuzberg – das Künstler Viertel van Berlijn – 
waar hij nu nog regelmatig vertoeft en expo-
seert. 
In de jaren zestig en zeventig speelt hij onder 
de artiestennaam Robbert Steyl heel Berlijn 
plat, met soms drie optredens per avond. Ach-
ter het toneel zat hij altijd te tekenen. Dat viel 
op en zo ontstonden zijn eerste exposities in 
Berlijn. Rob werd er een beroemdheid en kon 
er leven van zijn optredens, platencontracten 
en kunstexposities. Zelfs nu wordt hij er nog 
geëerd. Maar voor het zover was, had hij al 
heel veel meegemaakt in zijn jonge leven. 

Kind van een Duitser
Het is nog steeds een teer onderwerp in Ne-
derland, maar Rob komt er eerlijk voor uit. Zijn 

Voorzitter van deze commissie is Willemien van 
Montfrans – Hartman, voormalig burgemees-
ter van het stadje Veere en thans wonend te 
Grijpskerke. Verder zijn tot de commissie toe-
getreden Marja Bosma, conservator Centraal 
Museum te Utrecht en schrijfster van verschil-
lende publicaties over Charley Toorop en Jan 
Teeuwisse, directeur van het museum Beelden 
aan Zee te Scheveningen/Den Haag. 
Zij zullen het bestuur van de Stichting advi-
seren in de te maken keuzes. Als het zover is, 
zullen we u zeker op de hoogte houden.

Activiteiten
Op woensdag 3 augustus tijdens de Sport & 
Beweegdag verzorgt Ans Dingemanse twee 
keer een Charley Toorop Wandeling langs de 
plekken in en rond het dorp die belangrijk voor 
haar zijn geweest. Verzamelen in de ontmoe-
tingsruimte van het Polderhuis om 11.00 uur 
of om 14.00 uur.
Ook staan we met een stand in de tuin van 
het Polderhuis op 20 juli tijdens de Zeeuwse 
Wielerdag en op 10 augustus tijdens de Tradi-
tiedag.

Website
Op onze website www.tooropinwestkapelle.
nl staat interessante informatie over Charley 
Toorop en haar liefde voor Westkapelle. Verder 
vindt u er o.a. de laatste nieuwtjes van de 
Stichting, afbeeldingen van een vijftal in West-
kapelle geschilderde werken, titels van boeken 
en catalogi, de plek waar het beeld komt te 
staan en natuurlijk de namen van de fondsen 
en bedrijven die ons financieel steunen.

Steun
De Stichting heeft van de gemeente Veere een 
startsubsidie ontvangen en gelukkig schenken 
ook veel particulieren een bedrag om het beeld 
te kunnen realiseren. Denkt u er ook over de 
Stichting te steunen, maar heeft u het nog 
steeds niet gedaan, doe het dan nu! Het reke-
ningnummer is 1457.13.008 t.n.v. St. Verbeel-
ding Toorop, Westkapelle.
We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw 
medewerking. Namens het bestuur,

Ans Dingemanse

Prijspuzzel uit nummer 50
De oplossing van de woordzoeker was: kom snel eens langs. Uit de goede inzendingen is 

een prijswinnaar getrokken: K. Huibregtse, Willebrordstraat 15 in Westkapelle. De prijs wordt 

thuisbezorgd en is een Koffiekaart van het Polderhuis. Dit is een stempelkaart voor 10 kopjes

koffie of thee.

Gasten uit het buitenland

Uit het gastenboek, 23 april: 
“Wir sind zum 4. Mal ins Museum und es 
gibt immer wieder was Neues zu entdecken! 
Wunderbar. 

Susanne Schlufteur mit Familie”
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Nederlandse moeder papte aan met een Duitse 
officier en uit die verhouding werd hij op 11 ja-
nuari 1946 geboren in Amsterdam- Oud West. 
Zijn Duitse vader heeft hij nooit gekend. Der-
gelijke relaties worden na de oorlog gezien als 
heulen met de vijand en Robs moeder wordt 
publiekelijk beschimpt door de bevrijdde Am-
sterdamse menigte. De minachting voor moe-
der en zoon worden nog groter als zijn moeder 
trouwt met een Nederlandse oud-SS’er.
In deze gespannen sfeer groeit Rob op. Zijn 
stiefvader en stiefzus zijn niet aardig. Vanaf zijn 
vierde tot zijn zevende jaar wordt hij ‘s mor-
gens om negen uur met zijn step buiten gezet 
en ‘s avonds om zeven uur mag hij pas naar 
binnen, om meteen in bed te worden gestopt. 
Zo wordt hij een Amsterdams straatjochie dat 
op den duur uit huis wordt geplaatst en van 
tehuis naar tehuis gaat.

Kunst geeft het leven zin
Al op jonge leeftijd blijkt dat Rob vele talen-
ten heeft en het ontwikkelen daarvan geven 
zijn leven zin. Op zijn zevende jaar wordt zijn 
zangtalent ontdekt en krijgt hij een rol in ver-
schillende kinderoperettes, die worden opge-
voerd in theater Bellevue te Amsterdam. Op 
zijn achtste jaar begint Rob uit zichzelf te teke-
nen. Hij tekent van alles na, maar raakt vooral 
geïmponeerd door een boek met werken van 
de renaissanceschilder El Greco (1541-1614). 
Het natekenen geeft hem rust en al tekenend 
leert hij het harde leven te relativeren. Op 
zijn vijftiende raakt Rob gefascineerd door de 
Italiaanse schilder Modigliani (1884-1920) en 
begint voor het eerst te schilderen met olieverf. 
Ondertussen doet hij zingend en gitaar spelend 
mee aan verschillende talentenjachten, waarbij 
hij hoog scoort en soms nog wint ook. 
Zijn gewone leven sleept zich echter voort van 
tehuis naar internaat en zelfs naar de jeugdge-
vangenis in Hoenderloo. Van daaruit bezoekt 
hij de Grafische School in Utrecht, waar hij al-
lerlei technieken leert, die hij nu nog gebruikt.
Tot overmaat van ramp ontwikkelt zich een 
kankergezwel in zijn hals als hij nog maar 
negentien jaar oud is. Na een intensieve be-
handeling van een half jaar, overwint hij deze 

ziekte en trekt de wijde wereld in. Zo komt hij 
in Berlijn terecht.
Zingen, gitaar spelen, liedjes componeren, 
tekenen, schilderen en schrijven, Rob leert het 
zichzelf en maakt het zich eigen. Zo blijft hij 
overeind in het leven door zijn artistieke talen-
ten te ontwikkelen. 

Zeeland
Zijn Zeeuwse leven begint bij toeval in 1981 
in Borsele. Van Berlijn is hij teruggekeerd naar 
Amsterdam en zoekt woonruimte voor hem, 
zijn vrouw en dochter Ingrid. Als dat niet lukt, 
mag hij zolang van een vriend in een vakan-
tiehuis in Borsele wonen. Daar lukt het wel 
om een woonhuis te huren en ook om werk te 
krijgen, eerst bij Hoechst en later bij de Schelde 
in Vlissingen. In Borsele wordt zijn zoon Henri 
geboren. Van de kunst kan hij in Zeeland niet 
leven, maar in zijn vrije tijd blijft hij zingen, 
componeren, schilderen, tekenen, schrijven, 
CD’s maken en optreden. In vele Zeeuwse 
café’s, waaronder Het Koffiehuis in Westka-
pelle, treedt hij op met de Schotse zanger Willy 
Beattie. Ze worden bekend met hun Ierse en 
Schotse folksongs. In 1987 verhuist hij naar 
Middelburg en in 2008 naar Vlissingen. Inmid-
dels is hij ook in Zeeland door zijn optredens 
en zijn exposities een bekende kunstenaar ge-
worden en voelt hij zich na dertig jaar wonen 
hier een echte Zeeuw.   

Optreden
Tijdens de opening van de expositie BERLIN in 
de ontmoetingsruimte van het Polderhuis zal 
Rob samen met enkele vrienden een optreden 
verzorgen.
Dat optreden zal plaatsvinden op vrijdagmid-
dag 15 juli a.s. na de opening van de expositie 
om ongeveer 15.30 uur. Alle belangstellende 
vrijwilligers zijn dan van harte welkom om dit 
optreden bij te wonen. Het belooft een gezel-
lige middag te worden. 

Rob in Berlijn, in 2007, 

gefotografeerd door zijn 

dochter Ingrid.
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Gewoonten en gebruiken
2011 is uitgeroepen tot het Jaar van de levens-
looprituelen. Welke nu in onbruik geraakte 
gewoonten waren vroeger vanzelfsprekend bij 
bepaalde mijlpalen in het leven? In het vorige 
nummer stond een oproep om die gebruiken 
te melden. Mevrouw E. Flipse – Minderhoud 
(1928) uit Westkapelle reageerde. In de jaren 
dertig en veertig van de vorige eeuw ging ze 
elk jaar eind december langs bij locale am-
bachtslui om rekeningen te brengen en te 
betalen.

“Ik moest als kind voor de familie altijd de 
boodschappen doen. Dat is op zich niet zo bij-
zonder, maar wel het rondje dat ik eind decem-
ber langs de ambachtslui in het dorp maakte, 
zoals ook veel andere kinderen en volwassenen 
deden. Voor een oom van mij, die paarden en 
koeien had, moest ik dan de rekeningen gaan 
ophalen bij de smid, de wagenmaker, de tim-
merman enzovoorts. De volgende dag moest 
ik die dan gaan betalen. Eén voor één, want 
een jong meisje wilde hij niet met grote bedra-
gen over straat laten gaan.
Dat was dan een hele middag werk, ook al 
zaten ze bijna allemaal in één straat. Soms 
was die betaling een hele ceremonie, zoals bij 

wagenmaker Wouters, die in de Zuidstraat 
zat, tegenover het huis waar ik nu woon. Hij 
zat achter een tafeltje, waarop een kistje met 
sigaren stond voor de mensen die kwamen 
betalen. Die sigaren kreeg ik niet, maar wel 
een snoepje. En van iedere gulden die betaald 
moest worden kreeg ik één cent.
Het ging niet vaak om grote bedragen, er 
waren er weinig bij van meer dan honderd 
gulden. Sommige ambachtslui waren erg 
krenterig. Als de rekening bijvoorbeeld 49 
gulden was, kreeg ik echt geen twee kwartjes. 
Toch hield ik er een leuk zakcentje aan over. 
Dat moest ik delen met mijn zus, die veel thuis 
werkte. Zo was dat, wat je had, dat deelde je. 
Daarna ging de helft in de spaarpot en voor 
de andere helft kon ik snoep kopen. Alles ging 
handje-contantje, want van internetbankie-
ren, pinnen en andere betaalmogelijkheden 
had nog niemand gehoord. Voor het nieuwe 
jaar moesten dus alle rekeningen betaald zijn, 
dan kon je daarna ‘schoon’ beginnen, zon-
der schulden. Ik weet niet of dit een typisch 
Westkappels gebruik was. Mijn man komt van 
Koudekerke en het gebruik is hem niet bekend. 
Of die rekeningen van het hele jaar waren 
weet ik niet, maar ik kan me niet voorstellen 
dat die ambachtsmensen een jaar op al hun 
geld moesten wachten. Er zal vast ook wel 
eens tussentijds zijn betaald, bijvoorbeeld voor 
het beslaan van een paard. Aan de andere kant 
zaten de boeren ook vaak krap. In het voorjaar 
moesten ze zaaigraan en mest inkopen en pas 
in het najaar kregen ze na de oogst weer geld.
Ik spreek van de jaren 1935 – 1943. Na de 
oorlog hield het op. Wij waren geëvacueerd en 
toen we terugkwamen was er niets meer. Die 
oorlogsjaren hebben we verwerkt door er veel 
met elkaar over te praten. Op elke verjaar-
dag of andere bijeenkomst kwam het wel ter 
sprake, want bijna iedereen had wel een of 
meerdere familieleden verloren. Ooit vroeg 
iemand mij: ‘hadden jullie dan geen slachtof-
ferhulp?’
Dat bestond toen natuurlijk nog niet, we heb-
ben het onderling een plaats moeten geven. 
Ik ben nu 83 en het lijkt wel of steeds meer 
herinneringen aan die tijd terugkomen. Toch 
ben ik een tevreden mens. Met mijn 88 jaar 
oude man woon ik in een prima huisje met 
een flinke tuin en ook mijn kinderen wonen 
alle drie nog op Westkapelle. Het is ook voor 
oudere mensen goed leven hier.”

Eric-Jan Weterings 

Gasten uit het buitenland

Uit het gastenboek, 20 april: 
“Uns hat das Museum gut gefallen. Wir 
sind aus eigener Motivation hireingegangen 
und unsere Erwartungen wurden erfüllt. 
Die Sachen zum selbstbedienen fonden wir 
durchaus interesant . Es ist beeindruckend 
wie die Menschen in der Kriegszeit gelebt 
haben. Vielen Dank für die Möglichkeit 
etwas über die Geschichte zu lernen.  
Kathi & Kathi”
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Ergens gelezen
Dat Saarn (Duitsland) en Westkapelle een 
vriendschappelijke stedenband hebben, …is al 
langer bekend. Maar wie weet dat er in Saarn 
een straat is vernoemd naar Westkapelle? We 
hebben er over gelezen in een oude krant van 
Saarn.

“Een teken van vriendschap, nieuw straat-
naambordje in Saarn.
De vriendschappelijke relatie van de protes-
tantse kerkgemeenschap van Saarn en de 
Nederlandse stad Westkapelle heeft een zicht-
baar element gekregen. In Saarn werd begin 
januari 2000 de straat ‘Westkapeller Ring’ 
ingewijd vanwege de veertigste verjaardag van 
een vriendschapsband. Sinds 1960 bestaan er 
al contacten tussen de kerkgemeenschap en 
de gemeente Westkapelle. In dat jaar huurde 
de kerkgemeenschap uit Saarn de toenmalig 
zogenoemde ‘School met de Bijbel’ in. Daar-
voor moest het gemeentebestuur toestemming 
geven. Dat was geen gemakkelijke beslissing, 
want de stad had in de tweede wereldoorlog 
te lijden gehad onder de Duitse bezetting. 
Toen de geallieerde bommenwerpers in de 
strijd tegen het naziregime de dijk vernietig-
den, overstroomde Westkapelle, waarbij veel 
inwoners omkwamen. Het sterke anti-Duitse 
gevoel werd overwonnen door de toestem-
ming van de gemeenteraad aan de protestant-
se kerkgemeenschap van Saarn om de school 
voor tien jaar te huren. 

Het standbeeld ‘meisje met bal’ van de kun-
stenaar Otto Pankok uit Saarn herinnert aan 
dit besluit. De kerkgemeenschap plaatste het 
beeld in 1992 voor de voormalige school, in 
de Nederlandse stad ruim 300 kilometer van 
Saarn vandaan, en verbouwde de school tot 
een vrijetijdscentrum waarin jaarlijks circa 40 
vakantie’s worden gehouden.”
In Westkapelle staat het gebouw nu breed 
bekend als Jugendheim. Vorig jaar 29 mei 
2010 werd de relatie van 50 jaar (1960-2010) 
gevierd met onder andere een open dag en 
een expositie in het Jugendheim. En in Saarn 
hebben we nu een eigen straat!

TerrasTijd+
In de periode van 1 juli tot en met 1 september 
is er elke woensdagmiddag iets te doen op het 
terras van het Polderhuis. Elke woensdag is 
er een ander thema dat aansluit bij de onder-
werpen van de evenementenreeks Woensdag 
Westkapelle. Het heet TerrasTijd+ (plus), dus 
tijd voor een terrasje met iets extra’s er bij. Op 
die dagen is er van 13.00 tot 16.30 uur altijd 
iets te beleven en voor slechts € 3,50 ontvangt 
u een heerlijk kopje koffie of thee met een vers 
gebakken appelrondje.

6 juli: “Hallo seizoen”dag 
We verwelkomen het seizoen met: 
•	 Bloemschikken
•	 Demonstratie	blokjes	bakken
•	 Demonstratie	schelpen schilderen
•	 Ouderwetse	spelletjes	als	ballenwip
Van 13.00 – 14.00u rondleiding in het muse-
um voor Nederlandstalige kinderen van 8 t/m 
12 jaar. Thema is het oorlogsverhaal. Max.  
15 kinderen, kosten 1 euro per kind. 

13 juli, Fantasiedag
Op de Joossesweg is een uitgebreid program-
ma voor kinderen en ’s middags een kofferbak-
verkoop. Wie in het dorp wil blijven kan naar 
TerrasTijd+ achter het Polderhuis.  
•	 Demonstratie	schelpen	schilderen	
•	 Demonstratie	schilderen	op	doek
•	 Zelf	creatief	aan	de	gang	voor	wie	wil.	
Van 13.00 –14.00u rondleiding in het museum 
voor Nederlandstalige kinderen 8 t/m 12 jaar. 
Thema is het oorlogsverhaal. Max. 15 kinde-
ren, kosten 1 euro per kind. 

Gasten uit het buitenland.

Uit het gastenboek, 30 april: 
“Astington Family, English – a really interes-
ting small museum – great to have English 
translations, guide friendly and coming. 
Thank you.”
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20 juli, Zeeuwse markt
De hele dag vanaf 11.00u leuke demonstraties 
Zeeuwse gebruiken en voor de kinderen leuke 
spelletjes. De Woensdagmiddagkorting (koffie 
of thee met appelrondje voor € 3,50) geldt van 
13.00 tot 16.30u. Op de Markt zijn er leuke 
wielergames voor jong en oud. ‘s Avonds na 
18.30u. Stratenloop en Wielerronde. 
Van 13.00 – 14.00u rondleiding in het mu-
seum voor Nederlandstalige kinderen 8 t/m 
12 jaar. Thema is het oorlogsverhaal. Max. 15 
kinderen, kosten 1 euro per kind. 

27 juli, Zwerven aan zee 
Vanaf 13.00u zijn er leuke festiviteiten op het 
terrein van de KNRM, bij de radartoren Erica. 
Wie liever iets anders doet, kan naar de tuin 
van het Polderhuis voor TerrasTijd+. Daar 
wordt een demonstratie Schelpen schilderen 
gegeven en Wim Minderhoud zit er met een 
mooie collectie foto’s van allerlei schepen.
Van 13.00 – 14.00u rondleiding in het mu-
seum voor Nederlandstalige kinderen 8 t/m 
12 jaar. Thema is het oorlogsverhaal. Max. 15 
kinderen, kosten 1 euro per kind. 

3 augustus, Sport & beweegdag
Overal kunnen mensen terecht met sportieve 
uitdagingen. Wie dat niet kan of wil kan ’s 
middags terecht bij TerrasTijd+ in de tuin van 
het Polderhuis. De Liberty Bridge is in 2010 
gebouwd en wordt regelmatig gebruikt als 
sportattribuut. Het bouwen zelf was al een 
sportieve prestatie. Op deze middag krijgt u 
volop informatie over de historische achter-
grond van de brug en de tank.
Van 13.00 – 14.00u rondleiding (Duits) in het 
museum voor kinderen 8 t/m 12 jaar. Thema 
is het oorlogsverhaal. Maximaal 15 kinderen, 
kosten 1 euro per kind. Van 14.30 – 15.30u 
dezelfde rondleiding in het Nederlands voor 
kinderen 8 t/m 12 jaar. Maximaal 15 kinderen, 
kosten 1 euro per kind.

10 augustus, Traditiedag 
Op verschillende plekken in het dorp zijn er 
demonstraties Zeeuwse tradities en ambachten 
met voor de kinderen leuke spelletjes, ook in 
de tuin van het Polderhuis. De Woensdagmid-

dagkorting (koffie of thee met appelrondje 
voor€ 3,50) geldt van 13.00 tot 16.30u. Van 
13.00 – 14.00u rondleiding in het museum 
voor Nederlandstalige kinderen 8 t/m 12 jaar. 
Thema is het oorlogsverhaal. Max. 15 kinde-
ren, kosten 1 euro per kind. 

17 augustus, Natuurdag 
Op de Markt een natuurmarkt en in de tuin 
van het Polderhuis Beestenboel. Van 13.00 tot 
14.00 rondleiding (Duits) in het museum voor 
kinderen 8 t/m 12 jaar. Thema is het oorlogs-
verhaal. Maximaal 15 kinderen, kosten 1 euro 
per kind.
Om 15.00u Concert met afvalmateriaal met 
medewerking van Timmerwerk.nl

24 augustus, Gastendag
De Nederlandse kinderen gaan weer naar 
school maar de Duitse en Belgische kinderen 
niet. Dus we hebben nog badgasten. De activi-
teiten van deze dag zijn allemaal in de tuin van 
het Polderhuis. We hebben lekkere hapjes en 
leuke spelletjes! Optredens van Frans Kasander 
en workshops van de Line Dance groep uit 
Westkapelle.
Van 13.00 – 14.00u rondleiding (Duits) in het 
museum voor kinderen 8 t/m 12 jaar oorlogs-
verhaal, max. 15 kinderen, kosten 1 euro per 
kind.

31 augustus, “Tot ziens seizoen” dag 
nsichtkaarten, foto’s, hobby’s e.d.: lekker neu-
zen op een paar vierkante meter.
Wilt u speciale hobby’s laten zien op deze dag, 
dan kunt u zich opgeven bij het Polderhuis, bij 
Ada van Hoof.

Expositie 

‘Het Wasschappels gevoel’
Oktober is de maand dat geschiedenis lande-
lijk in de schijnwerpers staat. Elk jaar is er een 
nieuw thema waaraan ruim 500 musea en 
archieven aan meewerken. Ook het Polderhuis 
doet elk jaar mee. In 2011 is het thema “Ik en 
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wij”. Dat gaat over de eigenheid tegenover 
de standaardisering van nu. Het gaat ook 
over lokale waarden (bijvoorbeeld Wasschap-
pelaars komen voor elkaar op), rituelen (zoals 
van ‘de rol’ van de gaaischieters), helden (zeer 
gewaardeerde of beroemde dorpsgenoten, 
mensen die als voorbeeld dienen) en symbolen 
(vuurtoren, kerk, monumenten). Mensen voe-
len zich verbonden met hun land, stad, dorp 
of streek en met hun familie, sportclub, kerk of 
levensgemeenschap. De Noormannen dragen 
met trots hun roodzwarte clubshirt bij een 
wedstrijd tegen Domburg, maar steken zich 
fanatiek in het oranje tijdens het WK voetbal. 
Wasschappelse kinderen spreken Wasschap-
pels in het eigen dorp, maar Nederlands met 
andere kinderen op school in de stad. Hoe 
Wasschappels we ook zijn, we zijn ook Zeeuw 
en Nederlander. Maar welk deel daarvan is ‘ik’ 
en wanneer gaat dat over in ‘wij’? Wat geeft u 
het gevoel dat u een Wasschappelaar bent en 
anders dan de mensen op andere plaatsen in 
Walcheren? 

Boeiende vragen die nog eens interessante 
antwoorden kunnen opleveren. In het kader 
van dit onderwerp organiseert het Polderhuis 
in de maand oktober meerdere activiteiten. 
Een ervan is een foto expositie over Westka-
pelle. U kun nu al aan de slag! We willen graag 
een hele muur volhangen met foto’s waarvan 
u zegt: “Dit is voor mij Wasschappel(s)!”. Dat 
kunnen gebouwen zijn, mensen, gebeurtenis-
sen, maaltijden, planten of vogels. Het maakt 
niet uit, als het voor u maar symbool staat voor 
Westkapelle. 
Op een muur ernaast komt de kindermuur. 
Hierop hangen we foto’s, gedichten, verhalen, 
kreten, tekeningen en wat kinderen nog meer 
inleveren. Het zou heel leuk zijn als de scho-
len hier aan meedoen. Deze gecombineerde 
expositie “Het Wasschappels gevoel” wordt 
geopend op de Zeeuwse MuseumNa|8 (dat 
is 21 oktober) om 20.00u. We dagen elke 
Wasschappelaar uit om aan te geven wat het 
is dat u dat specifieke Wasschappelse gevoel 
geeft. “Je hoeft hier niet geboren te zijn om 
jezelf Wasschappels te voelen” zeggen twee 
bekende Brabantse vrouwen.

In het volgende nummer leest u er meer over. 
Maar u kunt vast eens gaan denken en wellicht 
al foto’s gaan maken!

100 jaar 
 – Stranding City of Benares
–  KNRM Westkapelle
– Wipperkanon

Genoeg redenen om er bij stil te staan.
Dat doen we samen de KNRM op meerdere 
manieren. Op 27 juli is er een leuke en span-
nende demonstratiemiddag bij het station Erica 
in Westkapelle en op 11 november staat er een 
officiële herdenking op het programma. Ook 
wordt er een expositie geopend.
Eén van de programma onderdelen is een ex-
positie in het Polderhuis en het overeind zetten 
van de boegspriet van de City (de bonk roest 
in de tuin zoals sommige zeggen). Hierover 
kon u lezen op pagina 1. 
De expositie bestaat uit drie onderdelen: het 
Station Erica, de gestrande schepen en de 
bemanning van de KNRM. Het Polderhuis en 
de KNRM maken deze tentoonstelling samen, 
maar hebben de hulp van anderen nodig.
Wij zijn op zoek naar oud medewerkers die 
in de afgelopen eeuw een aandeel hebben 
gehad in de geschiedenis van de KNRM. Voor 
het onderdeel over de bemanning zoeken wij 
foto’s van mannen in actie, herinneringen zoals 
medailles, brieven, verhalen, documenten en 
voorwerpen van gestrande schepen. 

Aangespoelde voorwerpen
Ook hebben we belangstelling voor aange-
spoelde voorwerpen, misschien nog oude 
dingen van de City (heel graag). Het zijn allen 
zaken die we graag in de expositie willen laten 
zien maar die uiteraard uw eigendom blijven. 
Wilt u uw medewerking verlenen?
Neem contact op met:
Opstapper Jesse Meliefste
d’Arke 20, 4361 AX Westkapelle
U kunt bellen 0118 64 46 11 
of mailen naar malibu@zeelandnet.nl 
Heeft u nog foto’s van scheepsstrandingen, 
neem dan contact op met Wim en Marjan 
Minderhoud, wimmar@zeelandnet.nl 

Fotograaf: Hans 
Provoost

Gasten uit het buitenland

Uit het gastenboek, 5 mei: 
“An excellent museum! From the people of 
Portsmouth, who also suffered!  
Ferry Heneletson, Portsmouth City council”
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Blokjes mondiaal
In het Polderhuis Blad nummer 50 stond een 
oproep aan de lezers om leuke verhaaltjes door 
te geven over de bestemming van de vele 
potjes blokjes die over de toonbank gaan, met 
name over de potjes die naar het buitenland 
gaan. De mensen waarvan we de reactie in 
het Polderhuis Blad plaatsen krijgen als dank 
een potje blokjes. Voor de onwetende lezers: 
blokjes zijn de babbelaars van Westkapelle, 
gemaakt op basis van een traditioneel recept 
(generaties lang overgegaan van moeder op 
dochter). 

Er zijn verschillende reacties op gekomen. 
Enkele willen we met u delen. Deze mensen 
krijgen een potje blokjes.

“Blokjesreis
In 2008 ging ik voor de eerste keer naar 
de Molukken samen met een vriendin. We 
logeerden in haar familiehuis op het eiland 
Saparua. Ik wilde voor de mensen daar iets 
van onze provincie meenemen en wat is er nu 
Zeeuwscher dan “De blokjes van bure Dina”. 
We verpakten de blokjes in goed afgesloten 
doosjes en ze gingen mee in de ruimbagage 
want ze mochten niet te warm worden! Bij 
de overstap in Kuala Lumpur bleek er iets 
aan het vliegtuig te mankeren en moesten 
we daar overnachten, waardoor we pas de 
volgende dag konden doorreizen naar Jakarta. 
De koffers gingen wel verder en die stonden 
een hele dag in de hitte op het vliegveld van 
Jakarta op ons te wachten. Ik hield m’n hart 
vast voor de blokjes! Toen we eindelijk op onze 
bestemming aankwamen (na nog een vliegtuig 
richting Ambon, een boot naar Saparua en een 
bus met het dorp Itawaka), waren de blokjes 
veranderd in één massief blok. Er moesten een 
hamer en een beitel aan te pas komen om alles 
in hapklare blokjes te verdelen. Aan de smaak 
mankeerde niets en iedereen heeft heerlijk ge-
snoept, het laatste splintertje ging op.” Aldus 
Ria Vandepitte - Gabriëlse.

“Jacqueline Cijsouw, Petra de Witte en ik 
(Erika Toutenhoofd) gaan zo’n beetje jaarlijks 
naar schaatswedstrijden toe, zowel in Heeren-
veen als naar het buitenland. We gaan dan 
altijd in klederdracht en promoten zo Zeeland, 
met name Westkapelle. Inmiddels is dit ons 
handelsmerk geworden en worden we overal 
herkend. We zijn pas nog in Inzell geweest 
voor het WK Afstanden, waar we natuurlijk 
ook weer in klederdracht waren gehuld. Naast 
een platvink gevuld met babbelaarlikeur, zit in 
onze zak onder de rok ook steevast een doosje 
met blokjes. De supporters vinden het altijd 
een verrassing wat we vanonder de rokken 
tevoorschijn toveren. Vorig jaar hebben we 
tijdens de Olympische Spelen in Vancouver 
blokjes gedeeld. Maar ook in Moskou,  
Turijn, Berlijn en Boedapest weten ze hoe blok-
jes smaken. Inmiddels is het zover, dat mensen 
ons er al op aanspreken en vragen of we nog 
wat onder de rok hebben....... Ze vinden dus 
gretig aftrek. Zo zie je maar, waar Westkapelle 
al niet groot in kan zijn.”
Erika krijgt als auteur een potje blokjes, voor 
de volgende reis.

Profcom-IT vof
Torenstraat 34
4361 CV Westkapelle
0118-572249
email: info@profcom-it.nl internet: 
www.profcom-it.nl

• Levering nieuwe en gebruikte computers en laptops op maat
• levering TFT, printer, inkt en andere apparatuur
• Reparatie alle merken PC’s en laptops
• Advies en aansluiten internetverbindingen
• Aansluiten en onderhoud thuis- en bedrijfsnetwerken
• Computercursussen Windows, Internet, Foto backup etc.
• Levering A4 papier, lege cd’s/dvd’s en meer

Adriaan Virulystraat 19
4361 GA Westkapelle
Mob: 06 53170380
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Van Elly Provoost ontvingen we ook een bij-
drage. “In 2006/2007 hadden wij aan de werf 
een schip liggen voor een grote ombouw. Mijn 
functie toen was projectsecretaresse, wat o.a. 
inhield elke dag aan boord vergaderen/notu-
leren. Zo kreeg ik hele leuke contacten met 
de Braziliaanse/Italiaanse bemanning. Ik heb 
een keer voor de gein een paar potjes blokjes 
in hun kantoor gezet en die waren binnen 
de kortst mogelijke keren op. Toen vroegen 
twee bemanningsleden of ze ze konden kopen 
om mee naar huis te nemen. ‘Tuurlijk, geen 
probleem.’
In november 2007 zijn Piet en ik bij die twee 
mannen op vakantie geweest in Brazilië. Bij 
één van de twee stond er in een keukenkastje 
... een leeg potje van blokjes. Met het etiket er 
nog op, dus geen twijfel mogelijk. Een Ne-
derlandse vrouw die voor deze opdrachtgever 
werkt, heeft er mee naar huis genomen. Ja, 
naar Aberdeen in Schotland.
Verder is een collega van me een aantal jaren 
geleden, met o.a. vier potjes blokjes in zijn 
bagage, op vakantie geweest bij familie in 
Australië. Wat betreft het heden: momenteel 
hebben wij o.a. een Franse en Indiase project-
manager in ons kantoor. Zij vinden de blokjes 
ook heel erg lekker en hebben een paar weken 
geleden al aangegeven dat ze er mee naar huis 
willen nemen. 
En nu zit er een ploeg Amerikanen en Cana-
dezen, dus wie weet eten ze over een aantal 
maanden in Florida en Nova Scotia ook Was-
schappelse Blokjes.”
Ook Elly krijgt een potje blokjes.
 

Aan de weg blijven  
timmeren
U denkt misschien ‘waar slaat deze titel nou 
weer op?’ Ik (Marja Minderhoud van Minder-
houd Wonen) heb deze slogan gekozen omdat 
die zeker tegenwoordig in deze roerige eco-
nomische tijd heel erg belangrijk is. Dit geldt 
niet alleen voor Minderhoud Wonen, maar ook 
voor het Polderhuis. We willen allebei mensen 

over de vloer en dan moet je niet stil gaan 
zitten en wachten tot de mensen komen. Dan 
moet je creatief zijn. Minderhoud Wonen doet 
dat door o.a. exposities te organiseren. Kunste-
naars uit de omgeving krijgen de kans om voor 
een bepaalde tijd hun werk te exposeren bij 
ons in de zaak. De kunstenaars zelf vinden dit 
natuurlijk een hele eer, het trekt bezoekers: de 
drempel om de zaak binnen te stappen wordt 
kleiner alsmede de drempel om kunst te gaan 
bewonderen. Dit geldt ook voor het Polder-
huis. In de koffieruimte worden wisseltentoon-
stellingen gehouden waar men vrij toegang toe 
heeft. De exposities bij Minderhoud Wonen 
worden officieel geopend door een in Westka-
pelle bekend persoon, zoals Ada van Hoof en 
- de laatste - door Ans Dingemanse.
Beide geen onbekenden van het Polderhuis. 
Op het moment zijn er in de winkel foto’s te 
bewonderen van Suriname, een groot aantal 
quilts (waaronder van enkele Wasschappe-
laers), beelden van Marijke Romijn en houtsnij-
werk van Joop van Willigen. De moeite waard 
om eens binnen te lopen. 
Een andere manier van aan de weg timmeren 
gebeurt op woensdag 10 augustus: de tradi-
tiedag. Het Polderhuis wil in samenwerking 
met plaatselijke ondernemers een lint van 
kraampjes maken vanaf de Markt tot aan het 
museum. Natuurlijk doet Minderhoud Wonen 
hier aan mee!!
In onze kraam worden wat kleinere zaken 
verkocht zoals: kussens, dekbedden, overtrek-
ken en ook veel accessoires. Wij zijn dealer 
van PtMd (pot en mand), leuke en betaalbare 
hebbedingen. Verder wordt er die dag heel 
veel georganiseerd: de heiploeg, paardentram, 
oude ambachten, spelcircuit, kortom voor ieder 
wat wils. Kom ook eens een kijkje nemen! Het 
is leuk voor uzelf, voor de initiatiefnemers, 
voor de deelnemers, voor Westkapelle. U zorgt 
ervoor dat Westkapelle een levendig dorp 
blijft, zodat wij aan de weg blijven timmeren!!
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Het niet vertelde verhaal  
van 44
Zoals u al eerder heeft gelezen verschijnt op 26 
september 2011 een nieuw boek van het Pol-
derhuis uit Westkapelle. Een boek over de peri-
ode van week 40 tot en met week 44 in 1944. 
Deze tijd was een keerpunt in de geschiedenis 
van Westkapelle, Walcheren en de tweede 
wereldoorlog. Iedereen die er midden in zat, 
had daar zo zijn eigen herinneringen over. 
Allereerst de burgers, de mensen van Westka-
pelle en Walcheren die hun eigen geschiedenis 
beleefden, een hel. Dan de bevrijders, de sol-
daten van de geallieerde troepen die dezelfde 
gebeurtenissen beleefden maar vanuit een 
ander perspectief, de overwinning. Tot slot de 
bezetters, veelal Duitse soldaten die deze week 
weer op een totaal andere manier doorworstel-
den, als verliezers. Deze verschillende soorten 
herinneringen van dezelfde periode zijn, in de 
tijdlijn van die 5 weken, in elkaar gevlochten 
en geven op die manier een indringend beeld 
van de geschiedenis van de mensen die in die 
periode in Westkapelle en Walcheren aanwezig 
waren. Uit de periode kort ervoor worden ook 
enkele herinneringen naar voren gebracht.

Tot 1 juni konden mensen voorintekenen. 
Daar is gretig gebruik van gemaakt. Om u een 
tweede voorproefje te geven kunt u hierna 
enkele fragmenten uit het boek lezen. On-
derdelen van het verhaal van mensen uit heel 
Walcheren.

Zaterdag 16 september, Grijpskerke
Op zaterdag 16 september kwam Adrie van 
Sluijs (10) met een tas boodschappen uit de 
winkel in de Jacob Catsstraat in Grijpskerke. 
“Toen hoorde ik een oorverdovend geluid, het 
donderde gewoon. Zoiets had ik nog nooit ge-
hoord, ik schrok me rot en zag in de lucht een 
soort sigaar met vuur erachter, ik dook met 
boodschappen en al onder een haag. De zon-
dagmorgen kwamen de volgende twee, het 
waren de V2’s die op Londen waren gericht. 
We waren erg bang. Ze werden bij Seroosker-

ke gelanceerd, maar de Duitsers roken onraad 
en verplaatsten ze naar Schouwen-Duiveland. 
De V2’s kwamen nog wel over maar waren 
nu al veel hoger in de lucht en dat gaf minder 
geluid.”

Maandag 2 oktober, Meliskerke
Het pamflet was een kippenvel boodschap 
maar toch niet dwingend genoeg. De West-
kappelaar ging niet makkelijk weg met ach-
terlating van zijn huis en vee, tenzij het niet 
anders kon. Dat was het geval voor onderwij-
zer Isaäc van der Sande (29) en zijn zwangere 
vrouw. “Hoewel de boodschap zo ernstig was, 
toch zei mijn buurman nog dat het bericht niet 
voor ons bestemd was. Volgens hem begon 
de monding van de Schelde pas bij Vlissingen. 
Ook op straat was dit de voornaamste discus-
sie. Velen hebben toen besloten te blijven. 
Mijn vier maanden zwangere vrouw en ik zijn 
wel gevlucht, naar een boerderij in de buurt 
van Meliskerke.” 

Dinsdag 3 oktober, Westkapelle
Meerdere mensen hadden hun toevlucht 
gezocht in een droge sloot achter de vuur-
toren en zij keken met verbijstering naar wat 
er gebeurde, zo ook Kees Lievense (23). “In 
een droge sloot zochten we dekking. Wat er 
toen gebeurde is nauwelijks te beschrijven. 
Donderende explosies deden de aarde golven. 
Na een poos zo diep mogelijk te zijn wegge-
doken, waagde ik het om even boven de rand 
te gluren. Wat ik toen zag tart elke beschrij-
ving. Een waar inferno. Het was of de wereld 
verging. Complete daken van huizen door de 
enorme luchtdruk de lucht in geslingerd. In 
de korte periode tussen de eerste en tweede 
golf bommenwerpers zijn we verder het land 
in gevlucht. Daar hebben we met nog enkele 
andere inwoners het einde van het verschrik-
kelijke bombardement afgewacht.”

Dinsdag 3 oktober, Aagtekerke
Een van die mensen die na het bombarde-
ment gingen kijken was de onderwijzer uit 
Aagtekerke. Hij ging, nadat de bommenwer-
pers verdwenen waren, na het avondeten op 
de fiets naar Westkapelle. “Ik was benieuwd 
hoe het te Westkapelle afgelopen was. De 
tocht erheen was verschrikkelijk en zal ik mijn 
ganse leven niet vergeten. De gehele weg was 
bezaaid met vluchtelingen, waarvan de eerste 
de Grote Prelaat al ongeveer hadden bereikt. 
Een aangrijpend gezicht. Mannen en vrouwen 
zeulend met beddengoed, op fietsen en kar-
retjes. Voetgangers met zware pakken op de 
rug,met handen vol koffers. Vrouwen vóór op 
de fiets, meer dood dan levend. Zelfs een zo 

Gasten uit het buitenland

Uit het gastenboek, midden april: 
“Bij het zien van zoveel ellende wordt een 
mens weer even stil. Maar dat diezelfde 
mens ook tot grootste realisaties in staat is,  
is minstens even wonderlijk! 
Een mooi museum,  
P. Nieuwnichel, Antwerpen”
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goed als stervende vrouw werd op die manier 
vervoerd. En dit alles tegen een grauwzwarte 
achtergrond.”

Donderdag 12 oktober, Serooskerke
Hoewel het eiland afwisselend droog en over-
stroomd was, was het nog mogelijk te leven in 
een dergelijk landschap zoals Ad van Dijk (17) 
later beschreef. “Op donderdag de 12e kwam 
het water al vrij hoog in de sloten. Wormen en 
kikkers gingen dood door het zoute water. De 
weg naar Gapinge stond al onder water. Mijn 
vader moest weer naar Vlissingen en besloot 
een omweg over Serooskerke te maken, die 
weg leek hoger. Toen hij ’s avonds terugkwam 
had hij weer de gewone weg over Gapinge ge-
nomen, maar hij moest dan een paar honderd 
meter door twintig centimeter water fietsen.” 

Dinsdag 17 oktober, Oostkapelle
Maatje Roelse (40) zat daarentegen hoog en 
droog in Oostkapelle. “Wij zaten in Oost-
kapelle op de buitenplaats ‘Iepenoord’. Op 
Westkapelle kon je niet meer wonen. Alles in 
‘Iepenoord’ zat volgepropt met mensen. Ge-
lukkig hadden we nog eten genoeg omdat er 
een massa vee afgeslacht werd. Maar dat bleef 
ook niet duren. Met kleine bootjes probeerden 
ze naar Middelburg te varen, maar ze waren 
uren onderweg. Deze tijd leefde je haast als 
in een roes en je besefte soms nog niet wat 
je verloren had omdat je toch niet thuis was. 
Maar als je ging denken dan kon je er niet 
meer uitkomen.” 

Zaterdag 21 oktober, Domburg
Wijkzuster Tine Traas (53) in Domburg had het 
razend druk. “Het dorp was propvol. De pati-
enten had ik met veewagens uit hun huizen op 
Aagtekerke gehaald, door het water. We had-
den van een villa een noodziekenhuis gemaakt 
en daar werden vele patiënten ondergebracht. 
Alles moest er binnengebracht worden, zoals 
linnengoed, meubels, bedden, verplegingsarti-
kelen enz. Ieder was bereid te helpen, dus dat 
kwam in orde. Jammer genoeg lag het nood-
ziekenhuis ook rondom in het water, maar 
gelukkig kwam het water niet binnen. Maar 
het lag ook dicht bij de duinen, zodat velen 
bang waren om er heen te gaan. In de Her-

vormde Kerk werden die zondag drie diensten 
gehouden voor de verschillende gezindten. 
De kerk was overvol en velen, die zelfs geen 
staanplaats konden bemachtigen, moesten 
terugkeren. De kerkgangers kwamen van over-
al, van Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, 
Oostkapelle, Serooskerke, Meliskerke.”

Woensdag 1 november, Westkapelle
Gottfried Schicke zat om 08.00 uur lekker 
aan zijn ontbijtje in Middelburg. “Alles bleef 
rustig, tot vanochtend. Ik werd tijdens mijn 
ontbijt van wit brood met kaas, gestoord door 
een rapport van de waarnemers in W15 die 
een grote maritieme bedrijvigheid in de verte 
rapporteerde. Ik kon niet geloven dat er een 
landing zou plaatsvinden zonder een vooraf-
gaande beschieting vanuit de lucht en over 
zee. Niettemin waarschuwde ik mijn onderge-
schikten, greep een pretzel van de ontbijttafel 
en ging op weg naar de vuurtoren in Westka-
pelle. Ik was daar net aangekomen om 8.09 
uur toen ik het geluid hoorde van de kanonnen 

Een gezellige familiecamping, 
dicht aan zee. Wij verhuren 

plaatsen voor tent, camper en 
tourcaravan, maar ook sta

caravans.

De rust en ruimte die Walcheren 
u biedt, nodigen uit tot lange 

wandelingen of fietstochten in 
het rustieke Zeeuwse landschap.

Joossesweg 9,
4361 KD, Westkapelle.

Camping 
Zuiderduin
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van de W15. Dit zorgde ervoor dat ik in actie 
kwam en ik liep de trap op naar de waarne-
mingspositie op de top van de toren. Mijn 
mond viel open. Ik zag twintig of dertig lan-
dingsvaartuigen, waarvan sommige al in brand 
stonden, grote rookpluimen stegen de lucht 
in. Alle landingsvaartuigen kwamen onze kant 
uit en dwongen ons de divisie te formeren. De 
zware kanonnen in W15 en W13 schoten, ik 
schreeuwde voorbereidende opdrachten met 
als doel de geallieerde aanval af te weren met 
een maximum aan slachtoffers.”

Donderdag 2 november, Zoutelande
Het weer was verslechterd; de geallieerden 
hadden veel last van zandstormen waardoor 
het zicht werd bemoeilijkt en bij de automati-
sche wapens veel storingen optraden. Vrij snel 
werd echter de ene na de andere vijandelijke 
stelling of batterij opgeruimd. In een van die 
batterijen zat Foort Dominicus uit Westka-
pelle al een paar dagen met ongeveer twintig 
andere mensen in een woonbunker aan de 
rand van het dorp. “De Duitse commandant 
was er weliswaar zwaar op tegen dat er ook 
burgers in de bunker zaten, maar de andere 
(lagere) rangen, die al langer in Zoutelande 
zaten, stelden zich menselijker op zodat we 
konden blijven. De nacht van 1 op 2 november 
was erg onrustig. Overal hoorden we schieten, 
dat klonk als het ratelen van wielen van zware 
motoren.” Suzanne Adriaanse zat in dezelfde 
bunker. “In de loopgraven bij de bunker lagen 
acht of tien Duitse soldaten, maar er lag er 
slechts één op zijn brits. De andere britsen 
mochten door de burgers gebruikt worden, de 
andere soldaten waren toch buiten. De Duitser 
in de bunker was fanatiek, wilde zondermeer 
verder vechten, maar de anderen hadden daar 
geen zin meer in. Tegen de ochtend renden die 
soldaten naar de bunker en riepen hard: “De 
Tommy’s komen, de Tommy’s komen!” De sol-
daat op zijn brits, ik weet niet meer welke rang 
hij had, beval de soldaten om te gaan vechten. 
Maar zij riepen: “wij vechten niet meer” en zij 
legden hun geweren af.” 

Nieuw in de collectie
Bob McDonald is lange tijd de contactpersoon 
geweest voor het Polderhuis voor de Royal 
Marines. Als verbindingofficier werkt hij over 
heel de wereld. Hij kwam regelmatig naar 
Westkapelle en heeft veel voor het museum 
betekent. Bob was een drijvende kracht om 
de landingsboot en later de Liberty Bridge te 
verkrijgen.
Nog niet zo lang geleden was hij weer eens 
op bezoek bij een oom van hem, ook een 
McDonald, ook een legerman, maar dan voor 
de RAF. Die oom had nog wat luchtfoto’s uit 
1945. Ze bekeken ze samen en tot zijn grote 
verbazing ontdekte Bob een aantal luchtfoto’s 
van Westkapelle.
Heel duidelijk is het gat te zien en de dijk in 
aanbouw. De zandzuiger is aan het werk.

Er zaten ook een aantal luchtfoto’s van het 
gebombardeerde Keulen bij. Deze foto’s gaan 
in de toekomst naar het historisch archief in 
die stad. De oom van Bob gaf ook nog een 
persoonlijk aandenken mee, een zakje met 
naaigerei voor herstelwerk aan zijn uniform. 
Dit voorwerp wordt binnenkort in de vaste 
expositie opgenomen. 

Evenementen 2011
De nieuwe evenementenfolder 2011 voor het 
nieuwe seizoen wordt huis aan huis bezorgd. 
De folder is samengesteld door vertegenwoor-
digers van de Ondernemersvereniging en het 
Polderhuis. Voor wie de folder niet ontvangt 
volgt hier een korte samenvatting.

Luchtfoto Westkapelle medio 1945,  

fotograaf B. MacDonald uit Engeland
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1. BERLIN met schilderijen en tekeningen 
van Rob Meijer, van 16 juli t/m 18 sep-
tember

2. HET NIET VERTELDE VERHAAL VAN 44, 
Foto’s en herinneringen van overleven-
den van de verschrikkingen van oktober 
1944. Van 27 september t/m 6 novem-
ber

3. EXPOSITIE MERKLAPPEN, elke vrijdag 
16.00 tot 20.00 uur in de Moriakerk aan 
de Markt.

4. 30 juni, 1–2–4 juli Expositie Westkappel-
se Teken- en Schildersclub, Westkapelle 
Herrijst, 16.00-21.00u.

5. Woensdag 6 juli ‘Hallo Seizoen’ dag, 
13.00-16.30u TerrasTijd+ Polderhuistuin. 
19.30u kermisrondwandeling muziekver-
eniging OKK vanaf de Markt.

6. Woensdag 13 juli Fantasiedag, Joos-
sesweg vanaf 10.00u; 13.00-16.30u 
TerrasTijd+ Polderhuistuin. 20.30u: 
Fantasie spooktocht vanaf de Markt in 
Westkapelle naar Joossesweg, 21.30u: 
Kampvuur op de parkeerplek bij de Joos-
sesweg

7. Vrijdag 15 juli: 13.00u Verenigingen-
markt op het kerkplein bij Moriakerk, 
16.00-20.00u in de Moriakerk aan de 
Markt: Tentoonstelling van Merklappen 

8. Zaterdag 16 juli, Ringrijden XL, 08.00-
18.00u op de Markt; 11.00-17.00u: 
Moeder en kindmarkt en Westkappelse 
Actiemarkt. Omgeving Markt in Westka-
pelle. 20.00u: Live Music, Koffiehuis aan 
de Markt.

9. Woensdag 20 juli, Zeeuwse Wielerdag 
met Zeeuwse markt 11.00-17.00u, 
Polderhuistuin. 13.30-16.30u: Show 
oldtimers (auto’s, brommers, landbouw) 
op de Zeedijk tegenover het Kasteel van 
Batavia en op de Markt wielergames 
voor jong en oud. 18.30-22.00u Straten-
loop en Wielerronde. Op de Markt en 
een parcours in het dorp. 19.00u Erica, 
Open avond KNRM Reddingsstation bij 
de radartoren (Erica). 

10. Woensdag 27 juli, Zwerven aan zee, 
08.30u: Viswedstrijd,10.00u: Schoon-
maak strand met Theodoor de Strandjut-
ter; 13.00-17.00u: 
 

 

 
Viering 100 jaar KNRM met diverse 
demonstraties. KNRM-Reddingsstation 
bij de radartoren (Erica); 13.00-16.30u: 
TerrasTijd+ Polderhuistuin; 20.00u: Zing 
maar mee, zeemansliedjes in de Polder-
huistuin.

11. Maandag 1 augustus, 17.00-20.30u 
Sjezen wedstrijd, Markt en omliggende 
straten Smidstraat, Noordstraat, Pape-
straat. 

12. Dinsdag 2 augustus, 19.00u: Open 
avond KNRM-Reddingsstation bij de 
radartoren (Erica)

13. Woensdag 3 augustus, Sport & beweeg-
dag, van 10,00u-17.00u activiteiten op 
het strand bij Joossesweg, de Markt en 
bij het Polderhuis. 19.30 uur; jaarlijkse 
demonstratie van ‘De Vroonruiters’ en 
‘Manege de Zandbooi’ aan de Pante-
gemseweg.

14. Zaterdag 6 augustus, 13.00u Oldtimerrit, 
vertrek vanaf parkeerplaats Kasteel van 
Batavia

15. Woensdag 10 augustus Traditiedag, van 
11.00-17.00u activiteiten op de Markt, 
de Zuidstraat en bij het Polderhuis. Om 
19.00u: Open avond KNRM-Reddings-
station bij de radartoren (Erica); 19.00u 
Recordpoging Eendagorkest op de 
Markt.

16. Woensdag 17 augustus, Natuurdag, van 
10.00-17.00u diverse activiteiten op 
de Markt in de Polderhuistuin. 19.00u: 
Open avond KNRM-Reddingsstation bij 
de radartoren (Erica)

17. Zaterdag 20 augustus: 20.00u Concert 
OKK op camping ‘Het Hoge Licht’ Ho-
gelichtweg 4. 

18. Woensdag 24 augustus Gastendag, van 
11.00-16.30 activiteiten zijn in de tuin 
van het Polderhuismuseum.

19. Donderdag 25 augustus 20.00u Dub-
belconcert OKK – ONDA Ritthem in de 
Polderhuistuin.

20. Zaterdag 27 augustus Ringrijden, afde-
lingswedstrijd  27 augustus van 08.00 - 
18.00 uur op de Markt

21. Woensdag 31 augustus, ‘Tot  
ziens Seizoen’ dag, 13.00-16.30u Terras-
Tijd+ in de tuin van het Polderhuis. 

Shortlist zomerevenementen Westkapelle
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Monument City of Benaris. 
Ik ondersteun het initiatief van de Wasschappelse Heiploeg, en geef ik mij op als aandeelhouder 
voor het monument. De intekening sluit op 1 augustus 2011.  
Ik kies voor:

o Het aandeel van  €  25,-*
o Het aandeel van  €  100,-*
Aankruisen wat van toepassing is.

Naam: ..........................................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

Woonplaats: .................................................................................................................................

Telefoon: ......................................................................................................................................

Emailadres: ..................................................................................................................................

Opsturen naar Polderhuis, Zuidstraat 154-146, 4361AK Westkapelle. 
Opgeven via de email van het Polderhuis is ook mogelijk info@polderhuiswestkapelle.nl. 
U kunt het bedrag overmaken op het rekeningnummer 1149.61.875 van het Polderhuis museum 
onder vermelding van “aandeel monument City of Benaris”. 

*naast het te ontvangen aandeel krijgen aandeelhouders ook naamsvermelding (daarbij wordt 
bovengenoemde naam gebruikt). Per aandeel wordt één naam vermeld. De twee verschillende 
pakketten worden vertaald in twee verschillende borden.

Autobedrijf
Erkend apk-keuringsstation!

Verkoop en reparatie van alle merken!
Gespecialiseerd in Opel en B MW !

Bedrijventerrein Molenweg 74, Zoutelande
Telefoon: 0118 - 56 12 76

Email: autooreel@kpnplanet.nl
Internet: www.autobedrijforeel.nl

H O O F D S P O N S O R

H O O F D S P O N S O R



Gasten uit het buitenland

Uit het gastenboek, midden april: 
“Wir, Familie Alexius aus Köln, Deutschland, 
waren sehr beindruckt und uns hat es sehr 
gut gefallen. Man konnte einen guten Ein-
blick von damals bekommen.  
Vielen Dank, Maria Alexius”
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